
Forska rä�ssäkert

Som forskare har vi alla ansvaret a�
genomföra forskningsprocessen på e�
rä�ssäkert vis, men ibland behöver vi
påminna oss om vad det innebär. 
 
Inom en snar fram�d planerar vi a�
skapa utbildningar i ämnet, där alla
forskare kan ta del av kunskaperna. 
 
Har du �ll exempel koll på vad
pa�entdatalagen säger om
elektronisk åtkomst �ll
journaluppgi�er i forskning? 

Ser mailet kons�gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev september 2021

CIFU Forskning
Centrum för klinisk forskning

Välkommen �ll nyhetsbrevet för CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning. 
Du kan bidra �ll kommande nyhetsbrev genom a� maila informa�on �ll
forskning@regionvastmanland.se. 
 
Hös�erminen är igång! Just nu ligger mycket av vårt fokus på disputa�oner,
årets utlysning av Forskningsanslag och allt som handlar om den rä�ssäkra
forskningsprocessen. 

Forskningsdirektören sprider ordet

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1434&e=[email]&r=[field1]&h=A722BD7C5850275B74B4316317BA0892
http://www.regionvastmanland.se/
mailto:forskning@regionvastmanland.se


Här får du veta mer.

Forskningssekreterare

Den 1 september välkomnade vi vår
nya forskningssekreterare, Helena

 

Ny� ärendehanteringssystem

E�kprövningsmyndigheten dri�sä�er just nu e� ny� system som ska bli mer
användarvänligt och effek�vt. Datum a� komma ihåg:

23 september kl. 24.00 stänger det nuvarande ansökningssystemet
4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet Ethix

Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in �ll
E�kprövningsmyndigheten. Läs mer här. 

 

Interna anslag

Forskningsanslag 2022

Nu är årets ansökningsomgång stängd och granskarnas arbete har startat. Sista
granskningsdag är 13 oktober. Bedömningsmöte hålls den 20 oktober. Då
fördelas 2 000 000 kr för forsknings�d och 620 000 kr för medel. I år har vi få� in
51 ansökningar, e� ny� rekord!

Externa anslag
I vår lista över externa anslag hi�ar du även informa�on från Grants Office i
Region Örebro län, en omfa�ande samling externa anslag som Grants Office
delar med sig av varje månad. 

Ny� om våra medarbetare

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/journaluppgifter
https://etikprovningsmyndigheten.se/
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskningsanslag/externa-anslag
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/880/c_880902-l_3-k_nyhetsbrev-fran-grants-office---oktober-2021.pdf


Manngård, som innebär en utökning
av det administra�va teamet. 
 
– Min bakgrund är bred med arbete
både inom privat och offentlig sektor.
E� nyckelord har dock all�d varit
service, säger Helena. 
 
Ansökningssystemet Researchweb är
bland de första uppgi�erna Helena
sä�er sig in i.  

Pris för bästa pek!

Gra�s �ll Kirurgklinikens Daniel
Isacson, som i slutet av augus� tog
emot en prissumma från Svensk
Förening för Kolorektal Kirurgi, för
bästa pek år 2019. 
 
Prisutdelningen försenades på grund
av pandemin och genomfördes
sam�digt som 2020 års utnämningar.

Forskningssjuksköterska sökes

Forskningsmo�agningen är i behov av förstärkning. Du som är intresserad, håll
utkik e�er en ny annons om forskningssjuksköterska! Den kommer inom kort a�
finnas på Region Västmanlands hemsida. 

Förordnanden
Två doktorandförordnanden �llsa�a

Vi välkomnar Johanna Sigurdardo�r, doktorand och överläkare på Kirurgkliniken
och Maryam de Brun, ST-läkare vid Kvinnokliniken, som båda har beviljats
doktorandförordnanden vid CIFU Forskning/CKF.

Planeringsdag för forskare med förordnanden

Den 22 oktober träffas forskare som har förordnanden vid CIFU Forskning/CKF för
en gemensam planeringsdag på konferensanläggningen Hem �ll Gården i

https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/


Kirurg Eva-Lena Syrén...

...försvarade sin avhandling med
lysande resultat den 17 september.
Disputa�onen ägde rum vid Uppsala
universitet. 
 
Vi önskar Eva-Lena lycka �ll med
fram�da forskning!
 
Här hi�ar du hennes avhandling:
Risk factors for and Strategies to
Prevent Complica�ons of Endoscopic
Retrograde
Cholangiopancreatography
 

På gång

Den 22 september hamrade Virginia
Gonzalez, även hon kirurg, den
tradi�onella spiken genom sin
avhandling inför en digital publik. Den
hänger nu på väggen hos CIFU
Forskning/CKF i Västerås.
Disputa�onen hålls i Västerås den 30
september kl. 09.00.
 
Titeln på hennes arbete är: The Value
of Preopera�ve MRI in Breast Cancer
Treatment

Kevin Afshari, höstens tredje kirurg,
spikade sin avhandling på
kirurgkliniken den 23 september. Han

Västerås. På agendan finns punkter som ins�tu�onstjänstgöring och karriärstege
för forskare. 

Disputa�oner

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1567035/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1585149/FULLTEXT01.pdf


disputerar i Västerås den 8 oktober kl.
13.00. 
 
Titeln på hans arbete är: Surgical
Aspects and Prognos�c Factors in
Management of Rectal Cancer

Ny doktorand
Vi välkomnar Magnus Westerlund, ST-läkare på Medicinkliniken och doktorand
vid Uppsala universitet, som blivit anknuten �ll CIFU Forskning/CKF. Magnus
doktorandprojekt heter Novel cardiovascular risk markers in pa�ents with
chronic kidney disease with hemodialysis treatment.
 
Så småningom kommer du a� kunna läsa mer om Magnus projekt på vår
hemsida. Under �den hi�ar du andra intressanta projekt där. Du som är
doktorand, se gärna över innehållet på din sida och skicka komple�eringar �ll
mariana.ehn@regionvastmanland.se

37 ar�klar publicerade år 2021

Sedan förra nyhetsbrevet har dessa ar�klar publicerats:
 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1585916/FULLTEXT01.pdf
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/forskning/v-ra-doktorander
mailto:mariana.ehn@regionvastmanland.se


Cardiopulmonary Resuscita�on and Vital Func�on Failure Refresher Training
Strenghten Healtcare Professionals´Abili�es: A Ques�onnaire-Based Pilot Study
Södersved Källestedt ML, Hessulf F, Liljeström S, Remahl L. Impak�aktor 0,56
 
Three-way interac�on effects of early life stress, posi�ve paren�ng and FKBP5 in
the development of depressive symptoms in a general popula�on
Keijser R, Olofsdo�er S, Nilsson KW, Åslund C. Impak�aktor 3,5
 
A Cri�cal Appraisal of Contemporary and Novel Biomarkers in
Pheochromocytomas and Adrenocor�cal Tumors
Tsoli M, Daskalakis K, Kassi E, Kaltsas G, Tsolakis A.
 
Breas�eeding moderates the rela�onship between fat mass and obesity-
associated gene rs9939609 and body mass index among adolescents
Kanders S, Nilsson K, Åslund C

 

Vid publika�on anges följande affilieringsadress: 
Region Vastmanland – Uppsala University 
Centre for Clinical Research , Vastmanland Hospital Vasteras 
 
Region Västmanlands VAT-nr (organisa�onsnummer): SE232100017201 

Våra utbildningar

Vetenskapsmetodik för ST-läkare

Två kurser hålls under hösten, vecka 40 respek�ve 48. Deltagarantalet är tjugo
personer per omgång. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34432724/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34423378/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8301201/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/osp4.546


Vetenskapsmetodik och Evidensbaserad Medicin

Kursen återkommer under vårterminen 2022. Just nu säkrar vi handledare �ll
projektplansarbetena. Ansökan görs senast 15 oktober. Läs mer här. 

Skrivarkurs och doktorandseminarier 

Samordnas under hösten. 
Kursdatum: 29/10, 19/11 och 17/12 

Interna seminarier: provdisputa�oner

Doktorand och leg läkare Kevin Afshari provdisputerar den 29 september kl.
10.15-11.15 med si� avhandlingsarbete Surgical Aspects and Prognos�c Factors
in Management of Rectal Cancer.

Läkarmöten

Nästa läkarmöte går av stapeln den 1 oktober kl. 08.00-08.45 och har
�teln Vägen �ll �llgänglighet. Medverkande är Gunilla Gunnarsson, särskild
utredare i Tillgänglighetsdelega�onen. Moderator är Milad Rizk, verksamhetschef
vid Reumatologkliniken. Mötet u�örs digitalt via Teams.
Här hi�ar du datum och agenda för höstens läkarmöten. De digitala läkarmötena
spelas in. Klicka här för a� se �digare inspelade möten. 

Fortbildning för forskande personal

20 oktober kl. 13-15 via Teams: Temat är Forskning och Innova�on i Västmanland
med fokus på samverkan mellan forskning och innova�on i regionen.
Seminarieledare är Annika Kärnsund, Ma�as Derneborg och Victoria Bodén. 

Läsecirkel

En enkät har gå� ut och besvarats inför planering av en eventuell ny cirkel. Just
nu ser vi över resultaten.

 

Andra utbildningar

GCP (Good Clinical Prac�ce)

19 oktober alterna�vt 11 november. Forum Mellansverige arrangerar utbildning
för prövare, forskare samt forskningssköterskor som saknar formell GCP-

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=3CV002&lasar=18/19&typ=1
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1585916/FULLTEXT01.pdf
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/803/c_803278-l_3-k_lakarmoten-program-ht-2021.pdf
https://web.microsoftstream.com/channel/2e1feea4-99e5-43a1-8378-acf4bdba7254


Klinisk forskning och

prövning i prak�ken, 15 hp

Kursen anordnas av Örebro
universitet under våren 2022.
Träffarna är �ll hälfen digitala, �ll
häl�en på plats i Örebro. Informa�on
om kursen hi�ar du här. 

kompetens eller som har behov av a� förnya den. Utbildningen genomförs
kostnadsfri� online. E� begränsat antal platser gör a� "först �ll kvarn" gäller!
Läs mer och anmäl dig här.

GCP (Good Clinical Prac�ce)

1 december, heldag digitalt, arrangeras av Centrum för Forskning och Utveckling
i Region Gävleborg, för hälso- och sjukvårdspersonal som inte �digare har gå�
någon GCP-utbildning. Kursen ges digitalt men det finns även möjlighet a� delta
på plats i CFUG:s lokaler. 
 
15 december, halvdag kl. 13-16, digitalt, men det finns även möjlighet a� delta
på plats i CFUG:s lokaler.
 
Utbildningarna är kostnadsfria och inkluderar den senaste versionen av GCP-
handboken. Anmälan �ll funk�onsbrevlådan forskning@regiongavleborg.se

Introduk�on �ll hälsoekonomisk utvärdering inom psykisk

hälsa

En workshop för dig som vill lära dig mer om de metoder som används vid
hälsoekonomisk utvärdering av interven�oner inom psykisk hälsa. Du använder
e� projekt du �digare jobbat med, som du arbetar med just nu eller planerar
inför och planerar en hälsoekonomisk utvärdering för de�a. Kursen hålls på
engelska.
 
Registrera dig genom a� anmäla dig �ll antonia.tokes@pubcare.uu.se.
OBS! Deadline 27 september.

 

https://www.oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/vard/klinisk-forskning-och-provning-i-praktiken/
https://www.oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/vard/klinisk-forskning-och-provning-i-praktiken/
https://www.forummellansverige.se/utbildningar/
mailto:forskning@regiongavleborg.se
mailto:antonia.tokes@pubcare.uu.se


För tredje året i rad arrangeras
Innova�onsveckan under vecka 40.
Den 4-8 oktober kan du delta i en rad
olika ak�viteter som arrangeras
runtom i landet.

Sek�onen för Innova�on och Kliniska
studier (SIK)

Region Västmanland Innova�on är också på plats �llsammans med övriga
stödaktörer ALMI, Mälardalens Högskola, Robotdalen och MISTEL. Nätverket
verkar för a� skapa förutsä�ningar för idébärare och företag som har lösningar
på utmaningar inom vård- och omsorgssektorn. Den 5 oktober kan du träffa
aktörerna under e� digital möte där du får ta del av en presenta�on såväl som en
öppen diskussion. Läs mer här.

Vill du delta i Innova�onsveckan? Maila innova�on@regionvastmanland.se.

Bakom ini�a�vet �ll Innova�onsveckan står Sveriges Kommuner och Regioner,
Vinnova – Sveriges innova�onsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG
– Myndigheten för digital förvaltning.

Här hi�ar du Innova�onsveckans hemsida.
Här hi�ar du programmet för dagarna 4-8 oktober.

Brandsäkerhet
Alla regionanställda ska genomgå den obligatoriska brandsäkerhetsutbildningen.
Nu finns en ny interak�v utbildning som avslutas med e� kunskapstest.
Genomförande och godkänt resultat registreras på di� personliga kompetenskort
och du kan repetera frågorna �lls de blir rä�.

Om du är inloggad i regionen kan du klicka här för a� komma �ll utbildningen på
Kompetensplatsen.

Hälsoinspira�on

Höstens tema - Återhämtning

https://innovationsveckan.nu/program/innovationsradgivning-i-samverkan-tillsammans-kan-vi-mer/
mailto:innovation@regionvastmanland.se
https://innovationsveckan.nu/
https://innovationsveckan.nu/program/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list
https://ltv.luvit.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=6118


Du kan också testa a� varva ner med
hjälp av Regionhälsans
återhämtningsbingo med fokus på 
mindfulness.

Du vet väl a� du kan uppdatera årets
verksamhetsberä�else kon�nuerligt?

I programmet Teams, välj teamet CIFU
Forskning/CKF. Under fliken Filer
hi�ar du mappen
Verksamhetsberä�elser. Dokumentet
du ska uppdatera heter
Verksamhetsberä�else 2021. 

Förra årets verksamhetsberä�else
hi�ar du här. 

Semestern är e� minne blo�. Nu faller mörkret snabbare utanför fönstret och
vardagsstressen kryper nära inpå. Kanske är du en av många som behöver ta det
lite lugnare? Regionhälsan �psar om hur vi kan återhämta oss även under
arbetsdagen:

A� byta miljö ger energi. Försök komma ut på lunchen eller på en rast.
Ta mikropauser under arbetsdagen.
Schemalägg �d för a� reflektera över veckan som gå�.
Fika med kollegor. A� utbyta tankar och erfarenheter ger återhämtning.
Se �ll a� ni har �d för reflek�on på gemensamma möten.

Regionhälsans Inspira�onsdag

Den 26 oktober bjuder Regionhälsan på å�a föreläsningar à 20 minuter som hålls
via Teams. Håll utkik på Arbetsplatsen e�er program och länkar. Några ämnen
som tas upp: 

Hur op�merar du din sömn!
Vad är friskfaktorer?
Hur vet du om du återhämtar dig? 

Verksamhetsberä�else

https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/904/c_904502-l_3-k_aterhamtningsbingo-med-fokus-mindfulness-2021-sep.pdf
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/904/c_904502-l_3-k_aterhamtningsbingo-med-fokus-mindfulness-2021-sep.pdf
https://www.medfarm.uu.se/digitalAssets/777/c_777810-l_3-k_verksamhetsberattelse-2020.pdf


Kalender

29
sep

08:30 - 10:00 
Arbetsplatsträff
Teams

29
sep

10:15 - 11:15
Provdisputa�on: leg läkare Kevin Afshari

30
sep

09:00
leg läkare Virginia Gonzalez disputerar i Västerås
Vårdskolans aula, ingång 21

1
okt

08:00 - 08:45 
Läkarmöte: Vägen �ll �llgänglighet
Teams

6
okt

09:00-10:30
Personalmöte CIFU Forsknings personal
Teams

8
13:00
leg läk Kevin Afshari disputerar i Västerås.

okt Samlingssalen, ingång 29

20
okt

09:00-12:00
Bedömningsmöte Forskningsanslag
Vetskapen, ingång 29

20
okt

13:00-15:00
Fortbildning för forskande personal: RV Innova�on, och samverkan
mellan forskning och innova�on i Region Västmanland



22
okt

08:00-16:30
Planeringsdag för forskare med förordnanden

25
okt

08:00
Nyhetsbrevet publiceras

27
okt

08:30 - 10:00 
Arbetsplatsträff
Teams

29
okt

08:00-17:00
Skrivarkurs och doktorandseminarium samordnas

Du hi�ar de�a nyhetsbrev även på vår hemsida vid Uppsala universitet och på
Region Västmanlands intranät, Arbetsplatsen.

h�ps://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras

Vill du inte längre ha e-mail från oss?

Klicka härKlicka här

https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras/nyhetsbrev
https://ltvse.sharepoint.com/ps-utbildning/Pages/CKF.aspx
https://www.facebook.com/CKFVasteras/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
https://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras



